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      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ                              Σέρρες, 15 Σεπτεµβρίου 2020      
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                Αρ. Πρωτ.: 476729(3904) 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ     
ΥΠΟ∆/ΝΣΗ ΟΙΚ.-ΑΝΘΡ.ΠΟΡΩΝ                                
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Ταχ.∆/νση       : Κ.Καραµανλή 36 
Ταχ. Κώδικας  : 62110 Σέρρες                                                          
Πληροφορίες   : Αγγελίδης Κων/νος 
Τηλέφωνο       : 23213 50357 
 Fax                 : 23213 50458 
 E-mail             : aggelidis@serres.pkm.gov.gr                                                                                                                                          
                                      
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προµήθεια ενός καινούργιου 
καταστροφέα (χορτοκοπτικού µηχανήµατος) για τις ανάγκες της Υποδ/νσης 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, προϋπολογισθείσας αξίας 12.152,00 € 
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%), σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού 
της Π.Ε. Σερρών οικ. έτους 2020. CPV: 16610000-4 , Κωδ. NUTS:EL526  

 
     Η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών προκειµένου να προχωρήσει στην προµήθεια ενός 
καινούργιου καταστροφέα (χορτοκοπτικού µηχανήµατος) για τις ανάγκες της Υποδ/νσης 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Π.Ε. 
Σερρών οικ. έτους 2020, 
 
και έχοντας υπόψη: 
 
1) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, 
2) Τον Οργανισµό Λειτουργίας των Υπηρεσιών της Π.Κ.Μ. (Π.∆.133/2010 ΦΕΚ 226/Α/27- 
12-2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
3) Τον Ν.4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας… » (ΦΕΚ 143/Α). 
4) Τον Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 
147/Α) όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει, αρ. 118 «Απευθείας ανάθεση», 
5) την µε αρ. 570607(7712)/12-9-2019 (ΦΕΚ 3475/Β/16-9-2019) απόφαση 
Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. περί «Μεταβίβασης αρµοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και 
άλλων πράξεων « ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», 
6) Το αρ.πρωτ. 354189(2120)/7-7-2020 (Α∆ΑΜ:20REQ007060629) Πρωτογενές Αίτηµα της 
Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων, 
7) Την αρ.896/34/30-7-2020 (Α∆Α:6Σ3Φ7ΛΛ-Η4Γ) απόφαση της Οικ. Επιτροπής, περί 
έγκρισης προµήθειας ενός καταστροφέα για τις ανάγκες της Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων 
Π.Ε. Σερρών, 
8) Την µε αρ. πρωτ. 433328(3432)/13-8-2020 (Α∆Α:ΨΞΠΦ7ΛΛ-Φ7Σ, 
Α∆ΑΜ:20REQ007180905) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, που καταχωρήθηκε µε α/α 
2845 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της ΠΚΜ. 
 
ανακοινώνει ότι προτίθεται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν 
ανοιχτής πρόσκλησης προς τους ενδιαφερόµενους, για την προµήθεια ενός καινούργιου 
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καταστροφέα (χορτοκοπτικού µηχανήµατος) για τις ανάγκες της Υποδ/νσης Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Σερρών, όπως φαίνεται στην παρακάτω τεχνική έκθεση της Υποδ/νσης 
Τεχνικών Έργων:  

      

Πρόκειται για ένα καινούργιο καταστροφέα, βαρέως τύπου, ο οποίος θα χρησιµοποιηθεί 
για να καλύψει τις ανάγκες της Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Σερρών για τον 
καθαρισµό θάµνων, χαµηλών δέντρων, απολήξεων χωραφιών, ερεισµάτων, κλάδεµα 
δέντρων καθώς και τη συντήρηση τάφρων και χαντακιών. Ο καταστροφέας θα αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος του γεωργικού ελκυστήρα (τρακτέρ) της υπηρεσίας, οποίος έχει τα 
εξής χαρακτηριστικά: 

 

Εργ. Κατασκευής οχήµατος NEW HOLLAND 

Τύπος TL 80A (S)  

Έτος κατασκευής 2004 

Ισχύς (PS) 82 

Καύσιµο Πετρέλαιο 

Αριθ.  Άδειας/Αριθµ. πλαισίου ΜΕ-97313-ΙΧ/ HJS015936 

Είδος ΜΕ Χορτοκοπτικό 

 

Τo προς προµήθεια µηχάνηµα θα πρέπει να µπορεί να προσαρµοστεί στο ανωτέρω 
όχηµα και να µπορεί να δουλέψει πίσω από αυτό, στο πλάι, υπό γωνία και κατακόρυφα.  

 
Ο καταστροφέας θα πρέπει: 
 
� Να φέρει σήµανση/πιστοποίηση CE ή δήλωση συµµόρφωσης κατασκευής του 

καταστροφέα.  
� Η κίνηση του να γίνεται µέσω άξονα PTO και σε καµία περίπτωση µέσω των 

υδραυλικών συστηµάτων του τρακτέρ 
� Να είναι βαρέως τύπου, ενισχυµένης κατασκευής και να φέρει ατσάλινα σφυριά ως 

µέσο κοπής  
� Να ακολουθεί τον όγκο του τρακτέρ κατά την µεταφορά του χωρίς να προεξέχει για 

µεγαλύτερη ασφάλεια 
� Να φέρει σύστηµα προστασίας του µηχανήµατος µε ελατήριο επαναφοράς  
� Να έχει δυνατότητα πλευρικής µετατόπισης από τον άξονα του τρακτέρ 
� Να έχει µεγάλη γωνία εργασίας: από -65° έως και 90° 
� Να φέρει κέλυφος προστασίας από λαµαρίνα 4mm 
� Να φέρει ενισχυµένα µεταλλικά καλύµµατα στις άκρες του κελύφους  
� Να φέρει ποδιά/κάλυµµα προστασίας σε όλο το µήκος του για την ελεγχόµενη 

διασκόρπιση των υπολειµµάτων κοπής 
� Να φέρει µεταφορά κίνησης µε τουλάχιστον 3 ιµάντες 
� Να έχει ενισχυµένο δοκό µπράτσου 120Χ120 mm 
� Να φέρει ζυγοσταθµισµένο και ευθυγραµµισµένο ρότορα Φ ≥430mm 
� Να φέρει πέδιλα Hardox για τη ρύθµιση του ύψους εργασίας και την προστασία των 

µεταλλικών µερών του καταστροφέα. Να υπάρχει δυνατότητα προσαρµογής στο έδαφος 
κατά τη διάρκεια της εργασίας. 
� Να φέρει δύο (2) υδραυλικές µπουκάλες (µία διπλής ενέργειας και µία µονής ενέργειας)  
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ 

Οι τεχνικές προδιαγραφές του καταστροφέα θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά όπως αυτά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: 

ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (m) 1,52  έως 1,80 

ΠΛΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (m) 1,75 έως 2,05 

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ (mm)      ≥430 

ΓΩΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ -65° ΕΩΣ +90° 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ 

(HP) ΤΡΑΚΤΕΡ                                          ≥ 60 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ 

(HP) ΤΡΑΚΤΕΡ                                        ≤ 120 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ PTO (rpm)( min
-1

) 540 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΜΑΝΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΚΙΝΗΣΗΣ                                            ≥ 3 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 2 υδραυλικές μπουκάλες 

(μία διπλής ενέργειας και 

μία μονής ενέργειας)  

ΑΡ. ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΣΦΥΡΙΩΝ  Β.Τ.                                         ≥ 18 

 

 
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται στο πόσο των 

12.152,00 €, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.( 24%), ή 9.800,00 € άνευ Φ.Π.Α., θα 
καλυφθεί από τις πιστώσεις του Ε.Φ. 721 και Κ.Α.Ε. 1729.α.01, του προϋπολογισµού της 
Π.Ε. Σερρών, οικ. έτους 2020 και υπάρχει Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης µε αρ. πρωτ 
433328(3432)/13-8-2020 (Α∆Α:ΨΞΠΦ7ΛΛ-Φ7Σ, Α∆ΑΜ:20REQ007180905), η οποία 
καταχωρήθηκε µε α/α 2845 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της ΠΚΜ. 

 
 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Οι προσφορές τοποθετούνται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο και υποχρεωτικά στην 
Ελληνική γλώσσα. ∆εν επιτρέπεται η κατάθεση εναλλακτικών προσφορών. 
 
Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος µε τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντος θα περιέχει 
τρεις επί µέρους, ανεξάρτητους, σφραγισµένους φακέλους, δηλαδή: 

 
 

1) «ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο οποίος θα περιέχει:  
 

Α) ενηµερωµένη Υπεύθυνη ∆ήλωση του νόµου 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται 
ότι µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς τους, οι οικονοµικοί φορείς: 
 
α) ∆εν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιον από τους 
ακόλουθους λόγους: συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, 
τροµοκρατικά εγκλήµατα, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, 
παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 73 
παρ.1 του Ν.4412/2016 (ποινικό µητρώο) 
 Για τα νοµικά πρόσωπα: σε περίπτωση ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση 
για τους διαχειριστές και σε περίπτωση  ΑΕ  για τον διευθύνοντα σύµβουλο και όλα τα 
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µέλη του ∆.Σ. 
 
β) ∆εν τελούν υπό πτώχευση ή υπό διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή 
αναγκαστικής διαχείρισης από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί σε 
διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηµατικές 
δραστηριότητες ή βρίσκονται σε ανάλογες καταστάσεις από παρόµοιες διαδικασίες 
(Άρθρο 73 παρ.4 περ. β) του Ν.4412/2016) 
     
γ)  Είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους  που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). (Άρθρο 73 παρ.2 περ. α) του 
Ν.4412/2016) 
  
δ) Είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. (Άρθρο 73 παρ.2 περ. 
α) του Ν.4412/2016) 
 
ε) Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο. (Άρθρο 75 παρ.2 του Ν.4412/2016) 
 
      Σε περίπτωση εγκατάστασης στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά των ανωτέρω        
περιπτώσεων α) και β) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που 
είναι εγκαταστηµένοι από την οποία και εκδίδονται τα σχετικά παραστατικά. 
 
Β) νοµιµοποιητικά στοιχεία σύστασης και εκπροσώπησης, σε περίπτωση 
νοµικών προσώπων 
 
      Τα αποδεικτικά για τις παραπάνω περιπτώσεις - δηλαδή α) ποινικό µητρώο 
(Για τα νοµικά πρόσωπα: σε περίπτωση ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ προσκοµίζεται ποινικό µητρώο 
για τους διαχειριστές και σε περίπτωση  ΑΕ  για τον διευθύνοντα σύµβουλο και όλα τα 
µέλη του ∆.Σ.), β) πιστοποιητικά περί µη πτώχευσης και µη υπαγωγής σε 
διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες, που 
εκδίδονται από αρµόδια (δικαστική) αρχή, γ) ασφαλιστική ενηµερότητα, δ) 
φορολογική ενηµερότητα και ε) πιστοποιητικό από το Επιµελητήριο, θα 
προσκοµιστούν µόνο από τον ανάδοχο πριν την έκδοση της απόφασης 
ανάθεσης.  
 
Σηµειώνεται ότι τα παραπάνω πιστοποιητικά των περιπτώσεων α) και β) πρέπει 
να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν την υποβολή τους, των περιπτώσεων 
γ) και δ) να είναι εν ισχύ την ηµέρα της υποβολής τους και των περιπτώσεων ε) 
και στ) τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν την υποβολή τους.   
 
 
2) «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», ο οποίος θα περιέχει υπεύθυνη δήλωση 
του Ν. 1599/1986 στην οποία οι οικονοµικοί φορείς θα δηλώνουν ότι οι τεχνικές 
προδιαγραφές του προς προµήθεια υλικού, όπως αυτές αναφέρονται παραπάνω, θα 
καλύπτονται πλήρως και απολύτως. 
 
   Η τεχνική  προσφορά θα περιλαµβάνει επιπλέον (επί ποινή αποκλεισµού): 

 

1. Υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή που θα δηλώνει µε ακρίβεια το µοντέλο 
(τύπο) του υπό προµήθεια καταστροφέα καθώς και τον κατασκευαστή του 
καταστροφέα. 
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2. Υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή ότι στην οικονοµική του προσφορά 
περιλαµβάνεται και µία πλήρης, επιπλέον, σειρά  (≥18 τεµ.) σφυριών (ως 
ανταλλακτικά)   για τον καταστροφέα.  

3.  Prospectus (φυλλάδιο) του καταστροφέα στο οποίο θα είναι εµφανώς 
σηµειωµένος ο τύπος του καταστροφέα.  Τεχνική έκθεση για τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά (θα περιλαµβάνει το σύνολο των χαρακτηριστικών της 
πρόσκλησης) και την καταλληλότητα του µηχανήµατος (µε σαφείς παραποµπές 
στις σελίδες του φυλλαδίου που βρίσκονται τα κύρια χαρακτηριστικά του 
καταστροφέα).  

4. Υπεύθυνη δήλωση  από τον προµηθευτή του µηχανήµατος (καταστροφέα)  για 
την εξασφάλιση προµήθειας ανταλλακτικών για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια 
και την ύπαρξη επίσηµου service στην Π.Ε. Σερρών ή όµορης Π.Ε. 

5. Υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή για εγγύηση καλής λειτουργίας µηχανικών 
µερών για δύο (2) έτη τουλάχιστον. Κατά το χρόνο αυτό ο προµηθευτής 
υποχρεούται να επισκευάζει ή αντικαθιστά τα τµήµατα του εξοπλισµού που θα 
παρουσιάσουν βλάβη ή φθορά, εκτός αν αυτά θεωρούνται αναλώσιµα ή αν η 
βλάβη οφείλεται σε κακό χειρισµό ή ακραίους εξωγενείς παράγοντες.  

6. Υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή ότι µε την παράδοση του µηχανήµατος θα 
κατατεθεί σήµανση/πιστοποίηση CE ή δήλωση συµµόρφωσης κατασκευής του 
καταστροφέα.    

 

 
3) «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της 
Οικονοµικής Προσφοράς του Αναδόχου. 
 

Οι συµµετέχοντες στη διαδικασία, θεωρείται ότι µε την κατάθεση των 
προσφορών τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της 
παρούσας πρόσκλησης. 
 
                                                    ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120) 

ηµέρες τουλάχιστον, από την επόµενη της αποσφράγισης των προσφορών.  
 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

Το κριτήριο αξιολόγησης θα είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά βάσει τιµής. 

Η οικονοµική προσφορά δεν πρέπει να υπερβαίνει την συνολική προϋπολογισθείσα 
δαπάνη, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 
 
 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

Κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης θα παρίσταται υπάλληλος της Υποδ/νσης 
Τεχνικών Έργων. Με το άνοιγµα του κυρίως φακέλου της προσφοράς, θα ανοιχθεί 
αρχικά ο υποφάκελος «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» ο οποίος θα αξιολογηθεί και στην 
συνέχεια θα ανοιχθεί ο φάκελος «Τεχνικές Προδιαγραφές» και θα αξιολογηθεί και 
αυτός. Οι προσφορές που δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές θα απορρίπτονται. 
Κάθε Τεχνική προσφορά που θα απορρίπτεται θα πρέπει να αιτιολογείται πλήρως. 
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      Όσες προσφορές θα αξιολογηθούν θετικά ως προς τα ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 
και τις Τεχνικές Προδιαγραφές θα συνεχίσουν µε το άνοιγµα των «Οικονοµικών 
προσφορών». 
      Κατά το άνοιγµα των Οικονοµικών προσφορών θα καταγραφούν οι οικονοµικές 
προσφορές. 
      Ως τελικός ανάδοχος αναδεικνύεται ο προσφέρων ο οποίος διαθέτει όλα τα 
ανωτέρω δικαιολογητικά και προσφέρει την χαµηλότερη τιµή. 
      Κατόπιν των ανωτέρω, ο οριστικός ανάδοχος θα κληθεί για την υπογραφή  
της σύµβασης. 
                                
 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ        ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Οι προσφορές µπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδροµικώς στο 

γραφείο 214 2ος όροφος, Κ.Καραµανλή 36 Σέρρες, Τ.Κ. 62110, τηλ. 23213 50357 µέχρι 
και τις 21-9-2020, ηµέρα ∆ευτέρα στις 2:30 µ.µ. 
Προσφορές που θα κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα θεωρούνται 

εκπρόθεσµες και θα απορρίπτονται ως µη κανονικές. 
Οι προσφορές θα ανοιχτούν δηµόσια στα γραφεία της Υποδ/νσης Οικονοµικού-Ανθρ. 

Πόρων της Π.Ε. Σερρών τις 22-9-2020, ηµέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.µ.  
Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα της      

Περιφερειακής Ενότητας Σερρών www.pkm.gov.gr.  
∆ιευκρινίσεις για θέµατα τεχνικών προδιαγραφών θα δίνονται από τον κ.Ρακιτζή 

Πασχάλη, υπάλληλο Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων τηλ. 23213 55112, e-mail: 
rakitzis@serres.pkm.gov.gr.  
 
 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
 
 
      Η σύµβαση θα έχει διάρκεια έως 31-12-2020. Μετά την υπογραφή της σύµβασης 
θα ακολουθήσει τηλεφωνική ή έγγραφη παραγγελία του υλικού και  
 

1. Η παράδοση θα γίνει στο εργοτάξιο της Υποδιεύθυνσης Τ.Ε.  Π.Ε. Σερρών, Τέρµα 
Οµονοίας στις Σέρρες.  

2. Ο προµηθευτής θα πρέπει να τοποθετήσει το µηχάνηµα στο τρακτέρ και να γίνει 
δοκιµή των βασικών λειτουργιών του. 

3. Ο προµηθευτής θα παραδώσει επιπλέον µια πλήρη σειρά καινούργιων  σφυριών 
(≥18 τεµ). 

       
 
 
 
 
                                                                            Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών 
 
 
 
                                                                                   Παναγιώτης Σπυρόπουλος                                          
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